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نس��ب التدخ�ين يف إرسائيل
نسب التدخني بني أوساط الفئة السكانية البالغة

نسبة املدخنني يف إرسائيل بني أوساط البالغني  21عاما
وأكرث ،صحيح لعام  ،2014هي نحو  ،19.8%هذا ما
يتضح من استطالع منظمة الصحة العاملية والذي
نُرش مبناسبة ذكرى "اليوم الوطني دون تدخني" لعام
 .2015يعكس هذا املعطى االتجاه اآلخذ باالنحفاض
بنسب التدخني يف إرسائيل ،وهو انخفاض بدأ يف
السبعينيات.
يُدخن  27.3%من املجموع الكيل للرجال يف إرسائيل
و  12.6%من املجموع الكيل للنساء .نسب التدخني
يف الوسط اليهودي هي  ،18.4%ونسب التدخني
املحسوبة يف الوسط العريب هي  .26.3%نسب
التدخني يف أوساط الرجال اليهود هي  ،23.1%ويف
أوساط النساء اليهوديات هي  ،14%و  46.6%يف
أوساط الرجال العرب ،و  6.1%يف أوساط النساء
العربيات.
يف أوساط الرجال ،يف كل مجموعات الجيل ،نسب
التدخني أعىل لدى الفئة السكانية من العرب مقارنة
بالفئة السكانية من اليهود ( 1.6أضعاف لدى الفئة
العمرية  ،21-34و  2.7أضعاف لدى مجموعة الجيل
 .)50-64يف مجموعات الجيل  ،21-64نسب التدخني
أعىل لدى النساء اليهوديات مقارنة بالنساء العربيات
( 1.8أضعاف لدى الفئة العمرية  ،21-34و 3.9
أضعاف لدى مجموعة الجيل .)50-64
يتضح من التقرير أن متوسط الجيل لبدء تدخني
السجائر هو  18.2سنة بني أوساط الرجال اليهود و
 20.6سنة بني أوساط النساء اليهوديات؛  19.9سنة
بني أوساط الرجال العرب ،و  26.5سنة بني أوساط
النساء العربيات.

نسب التدخني بني أوساط الشبان
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وفق معطيات البحث اإلرسائييل حول السلوكيات
الصحية بني أوساط األوالد يف جيل املدرسة (شارك فيه
شبان من الصف السادس ،الثامن ،والعارش) ،والذي
أجري كجزء من بحث متعدد القوميات التابع ملنظمة
عامي  ،2011-2010وصلت نسب
الصحة العاملية ،بني ّ
أس��ئلة وأجوب��ة حول التدخني

الطالب الذين جربوا مرة واحدة تدخني السجائر ،أو
منتجات التبغ ،إىل  18.9%بني أوساط الطالب اليهود
و  19.2%بني أوساط الطالب العرب.
كانت نسبة الطالب الذين أبلغوا أنهم يدخنون
السجائر أو منتجات التبغ مرة يف األسبوع عىل األقل،
مبعدل  6.1%بني أوساط الطالب اليهود و  10.4%بني
أوساط الطالب العرب.
كانت نسبة الطالب الذين أبلغوا أنهم يدخنون
السجائر أو منتجات التبغ مرة يف اليوم عىل األقل،
مبعدل  3.9%بني أوساط الطالب اليهود و  6.2%بني
أوساط الطالب العرب.
متت مالحظة نسب التدخني األعىل بني الشبان يف
الصف العارش 20.9% :بني أوساط الطالب اليهود،
و  24.1%بني أوساط الشبان العرب ،والذين يُدخنون
مرة واحدة يف األسبوع عىل األقل.

نسب التدخني يف الجيش اإلرسائييل
نسب التدخني بني أوس��اط الذين تجندوا للخدمة
العسكرية يف عام  2012كانت  ،30.6%وكانت نسب
التدخني
رسحني من الخدمة العسكرية
بني أوساط الجنود امل ُ ّ
عام  2012مبعدل  .29.3%بني أوس��اط املجندين
للخدمة العسكرية يف عام  ،2009والذين تم ترسيح
معظمهم عام  ،2012كانت نسبة املدخنني .33.8%
نسب التدخني بني أوس��اط الذين تجندوا للخدمة
العسكرية يف عام  2012كانت  ،23.3%وكانت نسب
رسحني يف العام املذكور مبعدل
التدخني بني أوساط امل ُ ّ
 .25.9%بني أوساط املجندات للخدمة العسكرية يف
عام  ،2010والذين تم ترسيح معظمهن عام ،2012
كانت نسبة املدخنات  .24.6%يف عام  ،2012وصلت
رسحني
نسبة املدخنني ال ُجدد إىل  3.8%من مجمل امل ُ ّ
من الخدمة العسكرية ،بينام وصلت نسبة امل ُرسحات
اللوايت بدأن التدخني خالل الخدمة العسكرية إىل 4%
من مجمل امل ُرسحات (تم أخذ املعطيات من تقرير
وزيرة الصحة حول التدخني لعام .)2014

معلومات إضافية حول
نسب التدخني يف إرسائيل
يف موقع جمعية مكافحة الرسطان

www.cancer.org.il

حول سن القوانني يف مجال تقييد التدخني يف إرسائيل
دفعت جمعية مكافحة الرسطان ،يف املايض ،وتدفع
اليوم ،قدما ،ترشيع قوانني حول تقييد التدخني ،مثال:

يف شهر ترشين الثاين  ،2007تم توسيع القانون
وتعديله ثانية:

لقد أنشأ القانون لتقييد التدخني يف األماكن العامة،
والذي تم سنه يف عام  1983مببادرة جمعية مكافحة
الرسطان ،سابقة قضائية عاملية .كانت إرسائيل الدولة
األوىل يف العامل التي سنت قوانني لتقييد التدخني.
مبوجب القانون ،يُحظر التدخني يف جميع األماكن
العامة ،مثل دور السينام ،الحافالت وغريها.

منذ اآلن ،تقع مسؤولية منع التدخني عىل صاحب
املكان العام ،وليس عىل امل ُدخن فقط .يتحمل صاحب
املكان العام مسؤولية جنائية.

يف عام  ،1987تم توسيع القانون لحظر التدخني
يف األماكن العامة وكذلك يف املطاعم ،شبكات األكل،
القطارات ،الحوانيت ،رحالت جوية داخلية ورحالت
إىل خارج البالد.
يف كانون األول  ،2004مبساعدة جميعة مكافحة
الرسطان ،بدأ رسي��ان مفعول تعديالت القانون
اإلضافية لقانون تقييد الحمالت الدعائية والتسويق
ملنتجات التبغ :تم إلغاء استخدام املصطلح "اليت"
عىل الجهة الخلفية من علب السجائر ،وكذلك تم
حظر استخدام أي مصطلح أو إشارة أخرى ،قد يؤديا
إىل خلق انطباع أن املنتج يُلحق رضر أقل من منتج
تبغ آخر.

يقع عىل مسؤولية صاحب املكان العام واجب
تثبيت الفتات تشري إىل حظر التدخني وكام مُينع وضع
املنافض .كذلك ،متت زيادة الغرامات زيادة ملحوظة:
َمن يُدخن يف مكان ممنوع يتم تغرميه مببلغ 1.000
شاقل ،ويتم تغريم صاحب املكان مببلغ  5.000شاقل.
يف شهر أيار  ،2012متت املصادقة عىل إضافات جديدة
عىل القانون ملنع التدخني يف أماكن عامة ،مع التشديد
عىل األماكن املفتوحة:
من بني اإلضافات عىل القانون ،متت املصادقة عىل :منع
التدخني يف محطات الحافالت ذات السقف ،ويف أرصفة
القطار (فيام عدا املناطق امل ُعدّة للتدخني) ،حدائق
االحتفاالت ،املالجئ العامة ،برك السباحة وغريها.
يف شهر كانون األول  ،2012يف أعقاب تقديم التامس
إىل محكمة العدل العليا والذي قدمه رئيس املجلس
أس��ئلة وأجوب��ة حول التدخني
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الوطني ملنع التدخني ،تم منع تدخني السجائر عىل
منصة املرسح.
يف شهر أيار  ،2013متت املصادقة عىل رفع الرضائب
عىل الدخان وتطبيق القانون ،كام وتم تقليص اإلعفاء
الرضيبي الذي مُينح عند استرياد التبغ استريادا شخص ًّيا،
من  400سيجارة إىل  200سيجارة (علبة تحتوي عىل
 10علب بدال من علبتني تحتوي كل منها عىل 10
علب) ،لكل قادم إىل البالد يبلغ  18عاما من العمر
أو أقل.

يف عام  ،2014متت املصادقة عىل زيادة يف القانون
والتي متنع التدخني يف األماكن العامة ،وكام ينص
القانون عىل منع التدخني يف مالعب الرياضة (فيام
عدا يف مناطق منعزلة من املقاعد التي حددتها إدارة
امللعب للتدخني ،يف حال تم تحديدها ،ورشيطة أال
يتعدى عدد املقاعد ربع عدد املقاعد يف امللعب كله).

تفاصيل أخرى حول سن القوانني
ضد التدخني يف موقع اإلنرتنت التابع
لجمعية مكافحة الرسطان:

www.cancer.org.il

م��اذا تحتوي الس��يجارة؟
يحتوي دخان السجائر عىل نحو 7,000 مادة كيميائية مختلفة ،فيها نحو 70 مادة سامة معروفة كمواد ُمسببة
للرسطان (مسببات رسطان .)Carcinogen( ،اثنتان منها هام بنزوبريين و  ،NNKولديهام احتامل عال إلحداث
رسطان بشكل خاص .األعضاء التي تكون عىل اتصال مبارش وفوري مع دخان السيجارة ،مثل فراغ الفم ،البلعوم،
املريء ،الحنجرة والرئتني ،هي األكرث ترضرا.
هناك من بني املواد املُرسطنة:
أسيتون ،ميثانول وتولوين ُ -مذيبات عضوية.
زرنيخ ،فينول ،أمونياك ،حمض سيان املاء – سموم.
السيانيدات -سموم.
النفثالني  -مادة قاتلة لل ُعث يف خزائن املالبس.
دي دي تي (( – )DDTمادة قاتلة للحشرات).
البوتان – غاز لإلشعال.
الكادميون – حديد ثقيل موجود يف البطاريات.
البولونيوم  - 210نظري ُمشع.
الـ  ،COثاين أكسيد الكربون ،هو جزيء غاز يرتبط بالهيموغلوبني يف الدم ارتباطا قويا ،وهو أكرب بـ  220ضعفا من
ارتباط األكسجني ،لدرجة أنه مينع ارتباط األكسجني بالهيموغلوبني ،وهكذا فهو يف الحقيقة يس ُد طريق األكسجني إىل
أنسجة الجسم والرئتني ،ويُلحق الرضر بهذه األعضاء لعدم حصولها عىل األكسجني.
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كي��ف تُفضّ لون الس��م الخاص بكم؟

أسيتون ( ُمزيل اللون)
نفثلمني (معروف كامدة ُمسببة للرسطان)
ميثانول (كحول مثييل ،بنزين للصواريخ)
َبريِين (معروف كامدة ُمسببة للرسطان)

النرتوزامني ثنايئ اإليثيل
النفثالني (مميت لل ُعث)

الكادميوم(مادة تُستخدم يف بطاريات السيارة،
معروفة كامدة ُمسببة للرسطان)

طولويدين (معروف كامدة ُمسببة للرسطان)
أمونياك (مادة تُستخدم للتنظيف والتطيهر)
اورتان (معروف كامدة ُمسببة للرسطان)

ماذا تحتوي السيجارة؟

عندما تُدخنون فأنتم تتنفسون
وتُدخلون إىل جسمكم نحو
 7.000مادة كيميائة ،ومن بينها
السموم التالية:

حمض سيان املاء

تولوين (مادة ُمذيبة تستخدم يف مجاالت الصناعة)
زرنيخ (سم)
بَريِين (معروف كامدة ُمسببة للرسطان)

فينول
البوتان (غاز للقداحة)
البولونيوم ( -210معروفة كامدة ُمسببة للرسطان)
دي دي يت (مادة قاتلة للحرشات)

أحادي أكسيد الكربون(غاز سام ،ناتج عن
إطالق حرق البنزين)

بنزوبريين
كلوريد الفينيل(مادة خام لـ  ،PVCمعروفة
كامدة ُمسببة للرسطان)
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أرضار تدخني السيجارة،
الرنجيلة وس��ائر منتجات التبغ
هل هناك إثباتات أن التدخني
ُمرض للصحة؟
اإلجابة إيجابية .منذ نحو خمسني عاما ،يُع َرف الضرّ ر
الكبري الذي يُس ّببه التدخني عىل ص ّحة الرجال ،النساء،
والشباب ،يف جميع األجيال.
أعلنت منظّمة الصحة العاملية أنّ التدخني هو املُس ِّبب
األول للموت الذي ميكن تج ّنبه! كذلك ،تتوقع املنظمة
أنه حتى عام  2020سيموت نحو عرشة ماليني شخص
يف العامل ،نتيجة أرضار التدخني ،يف حال مل ينخفض
عدد املدخنني.

ما هي األرضار التي تحدث نتيجة التدخني؟
يؤدي التدخني إىل أرضار صحية كثرية ومتنوعة ،مثل :أمراض
رسطانية ،أمراض يف األوعية الدموية ،أمراض يف الرئتني،
ضعف جنيس ،رضر يف الرئتني ،نقص مج ّمعات فيتامني C
يف الجسم وغريها .أحيانا ال يكون الرضر الجسدي الناتج
قص التدخني مدة البقاء
عن التدخني قابال لإلصالح .يُ رّ
عىل قيد الحياة ما معدله نحو عرش سنوات.
تصل نسبة تورط سائقي السيارات الذين يدخنون
يف حوادث الطرق إىل ثالثة أضعاف أكرث من سائقي
السيارات غري املدخنني ألن التدخني يرصف النظر عن
القيادة.

أية أمراض إضافية هي ذات صلة بتدخني
منتجات التبغ إضافة إىل رسطان الرئة؟
وفق التقديرات ،التدخني مسؤول عن نحو  30%من
حاالت الوفاة من الرسطان .إضافة إىل رسطان الرئة،
يرتبط تدخني منتجات التبغ بأنواع رسطان أخرى:
رسطان البلعوم ،الحنجرة وفراغ الفم ،املريء ،املثانة
البولية ،الكىل ،البنكرياس ،املعدة ،الكبد ،األمعاء
الغليظة واملستقيم ،عنق الرحم وغريها.
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باإلضافة إىل ذلك ،يُخاطر املدخنون ضعفني أو أكرث
مقارنة بهؤالء الذين ال يُدخنون من حيث نسب اإلصابة
بأمراض القلب التاجية ،أمراض األوعية الدموية ،النوبات
القلبية ،سكتة دماغية واملوت الفجايئ.
هناك لدى املدخنني احتامل عال لتطوير أمراض يف
الرئتني واملسالك التنفسية ،مثل :النفاخ الرئوي وأمراض
الرئة االنسدادية املزمنة ،والتي ال تؤدي بالرضورة إىل
الوفاة فورا ،ولكنها تلحق الرضر بجودة حياة املدخن،
وقد تؤدي إىل إعاقات صعبة .تكون نسب الوفاة نتيجة
اإلصابة برسطان املسالك التنفسية العليا ،الشفتني،
اللسان والفم أعىل بعرشة أضعاف لدى املدخنني مقارنة
بالنسب لدى غري املدخنني.
يتع ّرض الرجال املدخنون إىل خطر كبري لحدوث ضعف
جنيس ،مقارنة بغري املدخنني.
تم اإلثبات أن التدخني واملضاعفات التي تحدث نتيجته
تؤثر سلبا عىل املرىض الذين يعانون من قرحة يف املعدة
ومام يؤدي إىل صعوبة يف شفائها .نسب الوفاة بني
أوساط املرىض املصابني بهذا املرض أكرب لدى املدخنني
بـ  2.9أضعاف مقارنة بغري املدخنني .كذلك ،لقد تم
رسع
اإلثبات أن التدخني يلحق الرضر باللياقة البدنية ويُ ّ
شيخوخة جلد الوجه.
ُوجدت ،يف األبحاث ،عالقة واضحة بني التدخني وبني
االنخفاض يف الرؤية وح��دوث الكتاراكت ،تخلخُل

العظام وحدوث كثافة منخفضة يف العظام ،كسور يف
مفصل الفخذ ،قرحة هضمية ،تصلب الرشيان ،توتر
نفيس وانخفاض يف القدرة عىل اإلخصاب لدى الرجال
والنساء.

وفقًا لبحث نُرش عام  2015من قبل جمعية مكافحة
الرسطان األمريكية ( ،)American Cancer Societyيزيد
التدخني من خطر التع ّرض ألمراض تلوثية مختلفة ،أمراض
الكىل واألمعاء والتي تؤدي إىل إصابة يف تدفق الدم.

ما هي العالقة بني التدخني وبني الدورة
الدموية والقلب؟
عندما يتم استنشاق دخان السيجارة ،فهو يصل
إىل الرئتني ،ويتم امتصاصه إىل داخل الدورة الدموية.
يصل هذا الدم إىل القلب مبارشة ،ومن ثم إىل الدماغ،
وإىل سائر الجسم من دون أن يجتاز تصفية يف الكبد
أو الكىل .لذلك ،تصل املواد الكيامئية والسموم الكثرية
املوجودة يف دخان السجائر برتكيز عال إىل كل أعضاء
الجسم.
يؤدي النيكوتني الذي يتم استنشاقه مع دخان التبغ
إىل تقلص شُ عريات األوعية الدموية .يؤدي تضيُّق
الشعريات الدموية إىل تقليل كمية الدم املؤكسج التي
تصل إىل الجسم ،ويؤدي ذلك إىل إلحاق الرضر بعضو
الجسم الذي يُغذيه الوعاء الدموي امل ُقلص.
يرتبط غاز أول أكسيد الكربون ( )COاملوجود برتكيز
عال يف دخان السجائر ،والذي يتم امتصاصه إىل الدورة
الدموية ،بكريات الدم الحمراء بدال من األكسجني.
تؤدي العالقة األقوى بـ  220ضعفا مقارنة باألكسجني،
إىل أن يكون الدم قادرا عىل مترير األكسجني بكمية
أقل إىل أعضاء الجسم املختلفة.
إذا استمرت العملية لوقت طويل ،قد يحدث
انسداد تام لألوعية الدموية ،ونتيجة لذلك تحدث
إصابة حادة يف أداء املناطق الحساسة بشكل خاص،
مثل الدماغ أو القلب ،مام يؤدي إىل إعاقات ووفاة.

يف أوساط املدخنني يف سن  ،60-40تكون نسبة
اإلصابة بنوبات قلبية ضعفني وأكرث مقارنة بغري
املدخنني .عدد الذين ميكوثون يف املستشفيات يف
أعقاب نوبة قلبية يف جيل صغري بدءا من خمسني
عاما آخذ باالزدياد بشكل بارز ،وهناك أغلبية واضحة
للمدخنني بني ه��ؤالء امل��رىض .كذلك ،قد تتطور
اضطرابات صعبة إضافية نتيجة تضيّق الشعريات
الدموية ،إلحاق الرضر بالكىل واألط�راف السفلية،
والتي تترضر فيها الدورة الدموية بشكل خاص .يف
حاالت صعبة ،يتطور يف أعقاب ذلك مرض بورجر،
والذي قد يصل امل ُصاب به إىل برت الرجل.
يزيد التدخني من خطر التع ّرض إىل أمراض األوعية
الدموية التاجية ،ضغعط ال��دم ،تصلب الرشايني
وغريها.

كيف تؤثر مدة التدخني وكمية السجائر
املستهلكة يوم ًّيا عىل خطر اإلصابة
برسطان الرئتني أو أمراض رئة أخرى؟

أرضار تدخني السيجارة ،الرنجيلة وسائر منتجات التبغ

تشمل األم�راض األخرى التي تم العثور عليها ،وفق
األبحاث ،وذات الصلة بالتدخني :السكري ،التهاب
الرئتني ،السل ،التهاب اللثتني ،حالة صحية متدهورة
وغريها.

كلام ازداد عدد سنوات تدخني السجائر ،وعدد
السجائر املستهلكة يوميًّا ("عدد سنوات استهالك
علب التدخني") ،هكذا يزداد خطر اإلصابة مبرض
رسطان الرئة ،أمراض رسطان أخرى وأمراض رئة.
خطر اإلصابة برسطان الرئة أكرب بعرشين ضعفا
مقارنة بغري املدخنني ،ويزداد هذا الفارق كلام تم
تدخني كمية سجائر أكرب 50% .من الشبان.
أس��ئلة وأجوب��ة حول التدخني
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هل التدخني دون استنشاق الدخان
إىل الرئتني يُح ِدث رضرا شبيها؟

يدخل الهواء إىل الرئتني يف كل شهيق أيضا .عند
عمليات الشهيق غري العميق ،والتي يبقى فيها الدخان
يف املسالك التنفسية العليا ،يتم امتصاص السموم
وامل��واد الكيميائية من تدخني السيجارة يف الفم،
الشفتني ،اللسان وفراغ الفم ،وقد تؤدي إىل رسطان يف
هذه املناطق .إضافة إىل ذلك ،يؤدي هذا التكدس إىل
رضر يف حستي الطعم والرائحة لدى املدخن .لذلك،
فإن مستوى اإلصابة بالرسطان ،وأرضار التدخني عىل
املدخن السلبي أيضا ،تبقى كام هي.

هل تشكل سجائر الـ "اليت" ،خطرا أقل
من السجائر "العادية"؟
تلحق هذه السجائر ال�ضرر بصحة املدخن متاما
مثل تدخني السجائر العادية األخرى ،ورمبا أكرث .إن
استخدام املصطلح "الي��ت" يشكل خدعة من قبل
الرشكات املنتجة للتبغ ،كجزء من طرق التسويق
الذكية الخاصة بها.
اختارت الرشكات املنتجة للتبغ مصطلح "اليت"
لتصف السجائر التي تحتوي عىل كمية نيكوتني أقل،
وهي امل��ادة التي تؤدي إىل اإلدم��ان عىل التدخني،
ولذلك يجدر بها أن تكون أقل خطرا عىل املدخن.
حقيقة أن هذه السجائر تحتوي عىل نيكوتني بكمية
أقل مقارنة بالسجائر األخرى ،تؤدي إىل أن يستنشق
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ما هو تأثري املنتول عىل دخان
السيجارة؟

أضرار تدخين السيجارة ،النرجيلة وسائر منتجات التبغ

سيموت املدخنون الذين يدخنون اآلن والذين
سيواصلون التدخني بسبب أمراض ذات صلة بالتدخني.
إن الخطر لدى املدخنني الذين أعامرهم أقل من سن
أربعني سنة لإلصابة بنوبة قلبية أكرب بخمسة أضعاف
مقارنة بغري املدخنني 75% .من الذين يصابون بنوبات
قلبية حتى جيل  45سنة هم مدخنون.

املدخن إىل رئتيه نفسا أكرب ،وأن "ميسك" الدخان يف
رئتيه لوقت أطول ،ليك يتيح امتصاصا أكرب للنيكوتني.
نتيجة لذلك ،ميتص املدخن كميات أكرب من الـ 7,000
املواد الكيميائية املوجودة يف السيجارة إىل رئتيه،
والتي تحتوي عىل نحو  350مادة سامة ونحو 70
مادة مرسطنة.

املنتول هو إضافة تهدف إىل تغيري طعم الدخان ،ولكنه
ال يُغيرّ من مركّباته وتأثرياته .لذلك ،هناك أبحاث ُوجد
رسع اإلدمان عىل النيكوتني ،ويُش ّوش
فيها أن املنتول يُ ّ
طعم السيجارة امل ُر ،وهكذا يؤدي إىل استهالك متزايد
للسجائر.

ما هي الرنجيلة؟
الرنجيلة هي وسيلة لتدخني التبغ .الرنجيلة مبنية من
رأس ،جسم ،أنبوب مع بز ،وزجاجة لتخزين املاء.
تبدأ عملية حرق التبغ يف رأس الرنجيلة ،ويتم ذلك
مبساعدة اشتعال الفحم الذي يكون التبغ بجانبه.
يستنشق املدخن إىل رئتيه دخان التبغ بعد أن مر عرب
أنبوبة صغرية ،وعرب املاء الذي يف جسم الرنجيلة.

هلتدخني الرنجيلة ُمرض؟

ُ وجد يف األبحاث أن تأثريات الرنجيلة ضارة ،بشكل
ملحوظ ،وأحيانا أكرث من تدخني سيجارة عادية .كام
وأثبت أن محتوى النيكوتني يف تبغ الرنجيلة أكرب
بضعفني مقارنة بتبغ السيجارة ،وكذلك فإن مدة
تدخني الرنجيلة أطول من تدخني السيجارة .مل يتم
فحص تبغ الرنجيلة ،ويتم نقله إىل البالد دون مراقبة،
األمر الذي يُص ّعب عىل فحص املواد السامة املختلفة
املوجودة فيه.
يف التقرير حول تدخني الرنجيلة بني أوساط الشبان،
وال��ذي تم تقدميه إىل لجنة خاصة ملكافحة آفة
املخدرات يف شهر شباط  ،2012ظهرت نتائج كثرية
فيام يتعلق بتأثريات الرنجيلة الضارة ،ومن بني أمور
أخرى ،متت اإلشارة إىل أن الدخان الذي يتم إطالقه
عند تدخني الرنجيلة يحتوي عىل سموم معروف عنها
أنها تؤدي إىل أمراض رسطانية ،أمراض قلبية ،أمراض
رئوية وأمراض أخرى .يحتوي تبغ الرنجلية مثل تبغ
السجائر عىل نيكوتني وهي مادة تؤدي إىل اإلدمان.
الشخص الذي يُدخن الرنجيلة مع ّرض إىل كمية أكرب من
السموم ،مثل القطران ،الكوبالت ،الكروم والرصاص
أكرث من تدخني سيجارة عادية.
يف بحث أجري يف املركز الطبي رمبام ،ونُرش عام
ُ ،2011وجد أن هناك تأثري ضار لتدخني الرنجيلة عىل
أداء القلب ،وحدوث رضر يف نقل األكسجني يف الدم
إىل أعضاء الجسم.
ُ وجدت يف فحوص املخترب لفحص محتوى دخان
الرنجيلة كميات كبرية بشكل واض��ح مل��واد سامة
و ُمرسطنة ،والتي تؤدي إىل أرضار خطرية عىل صحة
املدخن.
يزيد تدخني الرنجيلة من مستويات أول أكسيد

للحصول عىل معلومات حول أرضار تدخني
الرنجيلة مجانا ،توجهوا مبكاملة هاتفية إىل
"تليميداع"®1-800-36-36-55 :
الكربون ( ،)COأي حدوث رضر يف تزويد األكسجني
السليم لألنسجة املختلفة يف الجسم.
تم إثبات أرضار أخ��رى ،مثل خطر عال لإلصابة
بأمراض الرئة ،أمراض رسطان مخلتفة مثل رسطان
الرئة ،رسطان اللثتني ،رسطان الشفتني ورسطان املثانة
البولية.
إن تدخني الرنجيلة أثناء الحمل يُلحق الرضر بالجنني.
األطفال الذين يُولدون لنساء كن قد دخن خالل
الحمل يكونون أصغر ،وتكون لديهم مشاكل تنفسية
أكرث ،مقارنة باألطفال الذين مل تدخن أمهاتهم الرنجيلة
خالل الحمل .قد يؤثر الوزن املنخفض عند الوالدة سلبا
عىل تطور الطفل وعىل حالته الصحية يف املستقبل.

أرضار تدخني السيجارة ،الرنجيلة وسائر منتجات التبغ

يشري الكثري من األبحاث إىل أن تدخني الرنجيلة يُلحق
الرضر بالجسم ،مثل تدخني السجائر وحتى أكرث:

مبا أن الرنجيلة يتم متريرها من فم إىل آخر ،لذلك
فإن املدخنني مع ّرضون إىل خطر عال لإلصابة بأمراض
ُمعدية ،مثل هربس الشفاه ،السل ،كرثة الوحيدات
العدائية ،إنفلونزا الخنازير وغريها.
مبا أن تبغ الرنجيلة يحتوي عىل النيكوتني ،وبرتكيز
عال أحيانا ،فإن املدخن مع ّرض لخطر اإلصابة باإلدمان
مثل تدخني السجائر.

يشكل تدخني الرنجيلة خط ًرا ورضرا مثل تدخني  100سيجارة
أس��ئلة وأجوب��ة حول التدخني
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هل االحتامل لدى مدخني الغليون
والسيجار أفضل من هذه الناحية؟
من املعتاد التفكري أن مدخني الغليون والسيجار
يخاطرون أقل من حيث اإلصابة بأمراض صعبة ذات
صلة بالتدخني ،ولكن يتضح أن هذا ليس صحيحا
أبدا .يُخاطر مدخنو السيجار والغليون كثريا باحتامل
إصابتهم مبرض رسطان الفم (الشفتني ،اللثتني ،اللسان)،
الحلق واملريء ،وهذا مقارنة بغري املدخنني ،وحتى
مقارنة مبدخني السجائر.
يحتوي السيجار عىل مواد تؤدي إىل اإلدمان ،وعىل
سموم ومواد ُمرسطنة مثل السجائر ،وهو ال يُشكّل
"بديال آمنا" للسجائر .قد يحتوي سيجار واحد عىل
كمية تبغ مشابهة للكمية املوجودة يف علبة سجائر
كاملة .تشري األبحاث إىل أن الرجال الذين يدخنون
خمس سجائر يف اليوم عىل األقل ،ويستنشقون بدرجة
متوسطة الدخان إىل رئتيهم ،مع ّرضون لخطر الوفاة
من رسطان الرئة أقل بقليل من الخطر الذي يتعرض
إليه َمن يدخن علبة سجائر كاملة.

هل من املمكن أن يؤدي تدخني املاريجوانا
إىل الرسطان بشكل شبيه بتدخني السجائر؟
كام ووجدت األبحاث ،أن هناك مواد ُمرسطنة يف تدخني
سجائر املاريجوانا ،شبيهة باملواد املتوفرة يف دخان
التبع .لقد أثبت أن هذه املواد قادرة عىل التس ُبب
برسطان الرئة ،وأم �راض يف منطقة ال��رأس والرقبة
(رسطان الحنجرة ،رسطان البلعوم ،رسطان فراغ الفم،
رسطان املريء ،رسطان فراغ األنف ،رسطان القصبة
الهوائية ،رسطان الرقبة) .مثال :كان خطر اإلصابة
بأمراض رسطانية يف منطقة الرأس والرقبة لدى الذين
دخنوا سجائر املاريجوانا يوميًّا ،ومل يدخنوا السجائر
العادية ،أكرب بـ  2.1ضعف من الخطر الذي تعرض له
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األشخاص الذين مل يدخنوا املاريجوانا أبدا .يزداد الخطر
بعرشات األضعاف عندما يدخن الشخص سجائر التبغ
وباإلضافة إىل ذلك يُدخن املاريجوانا.

هل تلوث الهواء ضار أكرث
من التدخني؟
اإلجابة سلبية .تشري األبحاث إىل أن نسب اإلصابة
بالرسطان الذي يحدث نتيجة التدخني تُشكّل  30%من
إجاميل حاالت الوفاة من الرسطان ،يف حني أن نسب
الوفاة من الرسطان ،والذي يحدث نتيجة التع ّرض إىل
مواد ُمرسطنة بيئية ،هو نحو  2%من حاالت الرسطان.
كام ووج��دت األبحاث أن تركيز الجزئيات السامة
املوجودة يف دخان السجائر ،أعىل وأكرث خطرا ،مقارنة
بالجزيئات التي يتم إطالقها من نظام العادم (اإلغزوز)
يف حافلة عابرة.
تم اإلعالن يف كاليفورنيا عن دخان السجائر أنه يؤدي
إىل تلوث الهواء ،مثل التلوث الذي يتم إطالقه من
محركات الحافالت أو املداخن ،ويتم تصنيفه عىل أنه
من بني املواد امل ُرسطنة للبرش بدرجة عالية .يُشكل
تلوث الهواء يف األماكن املغلقة ،والذي يحدث ،من بني
أمور أخرى ،من تدخني السجائر (تدخني سلبي) ،أحد
املخاطر البيئية الكبرية الخمسة عىل صحة الجمهور .يف
الكثري من األبحاث ،أثبت أن التع ّرض للتدخني السلبي،
يُشكّل سبب خطر لتطور رسطان الرئة وأمراض أخرى
ذات صلة بالتدخني.

التدخ�ين ورسط��ان الرئة
نسبة الوفاة من رسطان الرئة ،أكرب بـ  20-10ضعفا
لدى املدخنني مقارنة بغري املدخنني .يظهر نحو 90%
من إجاميل حاالت اإلصابة برسطان الرئة لدى الرجال
والنساء املدخنني ،املدخنني سابقا ،أو لدى األشخاص
الذين تعرضوا إىل التدخني السلبي.

ما هي وظيفة الرئتني؟
وظيفة الرئتني هي إتاحة تبادل الغازات من الدم:
التخلص من ثاين أكسيد الكربون وتوفري األكسجني،
والذي سيصل إىل كل أعضاء الجسم .ينضم األكسجني
إىل املواد الغذائية ،والتي تشكّل وقودا ملاليني الخاليا يف
جسم اإلنسان ،ويطلق الطاقة املخ ّزنة داخلها.
تعمل هذه الطاقة عىل نشاط الخاليا ،والتي ليست
قادرة عىل البقاء واألداء دون األكسجني .يضمن توفري
األكسجني األداء السليم للجسم واللياقة البدنية
الجيدة ،واللذين يترضران يف حال حدوث رضر يف توفري
األكسجني للجسم.

ما هي آلية استيعاب
األكسجني يف الجسم؟
يبدأ يف عملية التنفس .يدخل الهواء الذي نستنشقه ،والذي
يشكل األكسجني أهم مركّباته ،إىل األنف والفم ،وينتقل
إىل البلعوم ،ومن ثم إىل الحنجرة والقصبة الهوائية .يتوزع

الهواء من القصبة الهوائية إىل الشُ عب الهوائية ،ومن ثم إىل
الرئتني .يجري الهواء يف الرئتني يف شبكة من األنابيب ،والتي
يصبح قطرها أصغر فأصغر ،حتى يصل إىل عناقيد صغرية
من أكياس مكروسكوبية ،تدعى "الحويصالت الهوائية".
هذه الحويصالت الهوائية هي يف الحقيقة األعضاء التي
يتم فيها تبادل الغازات ،أي استيعاب األكسجني إىل داخل
الدم ،وإطالق ثاين أكسيد الكربون .أغشية الحويصالت
الهوائية مغلفة بشبكة من األوعية الدموية الدقيقة
وهي تدعى شُ عريات .يُنتج األكسجني داخل الحويصالت
الهوائية فقاعات ويدخل إىل الدم املوجود داخل الشُ عريات
عن طريق غشاء دقيق وحساس .ثم يجتاز الدم ،املمزوج
مع األكسجني طريق طويلة من الشُ عريات حتى يصل إىل
أعضاء الجسم املختلفة.
أي ميكن القول ،إن بهدف تزويد الجسم بكافة احتياجاته
من األكسجني ،فقد تطورت الرئتان لتصبحا جهازًا ُمع ّقدًا
وناج ًعا مؤلفًا من حويصالت هوائية وأوعية دموية ،حيث
متتزج ببعضها بعضا.

كيف يعمل جهاز التصفية يف
املسالك التنفسية؟
بهدف الحفاظ عىل الرئتني ،اللتني تؤديا وظيفة حيوية
يف الجسم ،هناك جهاز تصفية متطور ،مير الهواء طريقه
أثناء التنفس .األنف هو محطة التصفية األوىل .يتم
إيقاف الكثري من جزئيات الغبار والجراثيم داخل
الفتحات األنفية والتي يتم التقاطها عرب املادة املخاطية
أو الشعر داخل األنف .وتشكل القصبة الهوائية محطة
التصفية الثانية ،حيث تلتقط املادة املخاطية داخلها
الجزئيات التي نجحت باملرور يف الفتحات األنفية .يطلق
األنف والقصبة الهوائية ،أحيانا ،الجزئيات الغريبة والتي
تجمعهت فيهام ،بواسطة العطس أو السعال .بعد ذلك،
يصل الهواء إىل الشُ عب الهوائية ومن ثم إىل الحويصالت
الهوائية الصغرية .يعمل هنا أيضا منعكس السعال ويُطلق
إىل الخارج الجزئيات التي تُحدثُ التهيّج والتي نجحت يف
أس��ئلة وأجوب��ة حول التدخني
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التدخني ورسطان الرئة

اجتياز املصايف السابقة .تُغطي الجدار الداخيل للشُ عب
الهوائية خاليا تغليف ذات شعر دقيق ،تدعى "األهداب".
وهي تتحرك بوترية  1000حركة يف الدقيقة ،باتجاه
معاكس لحركة الهواء الذي يدخل إىل الرئتني .بحركتها
املامثلة لحركة ناقل حزامي ،فهي تتخلص نحو األعىل من
أجسام غريبة وجزيئات تدخل إىل املسالك التنفسية وقد
تزعج عمل الرئتني .هناك يف جدار الشُ عب الهوائية خاليا
شبيهة بالكأس أيضا ،والتي تفرز مادة مخاطية .تشكل
هذه املادة املخاطية وسيلة أخرى للتخلص من األجسام
الغريبة التي تصل إىل الرئتني.

كيف يتدخل التدخني
يف هذه العملية؟
يهدم التدخني آلية التصفية الدقيقة .يجب أن نتذكّر ،أن
نحو  90%من الجزئيات التي يتم استنشقاها مع دخان
السجائر تبقى يف املسالك التنفسية ويف أنسجة الرئة.
يُدمر التهيّج املتواصل للمواد امل ُل ّوثة ،والتي مصدرها من
الدخان ،األهداب الدقيقة أوال ،ويجعلها غري قادرة بعد
عىل نقل املخاط الذي يحتوي عىل مواد نفايات كثرية
والتخلص منها .باإلضافة إىل ذلك ،يؤدي الته ّيج الذي
ينتجه التدخني إىل إنتاج متزايد للامدة املخاطية والبلغم
بواسطة الخاليا الكأسية ،ولكن مبا أن األهداب تم تدمريها،
ليس هناك من ميكنه التخلص من كميات املادة املخاطية
املتزايدة ،لذلك تبقى املادة املخاطية عالقة يف الشُ عب
التنفسية وتتجمع فيها.
ال تستطيع الشُ عب الهوائية أداء عملها كام ينبغي يف البئية
الجديدة ،وتحاول التخلص من البلغم الذي تجمع .ويكون
السعال هو الطريقة الوحيدة املتاحة أمامها .والحديث
عن سعال عميق وغري إرادي ،ويدعى "سعال املدخن".
ولكن هذه الطريقة ليست ناجعة مبا فيه الكفاية ،ويبقى
معظم املادة املخاطية يف الشعب التنفسية ،كام وتبقى
الجزئيات الضارة واملواد الكيميائية املوجودة يف دخان
التبغ أيضا .تؤدي تلك املواد إىل متابعة إحداث ته ّيج
الخاليا يف جدران الشُ عب الهوائية وتدمريها دون أن
تواجه إزعاجا .وهكذا تتك ّون قروح ،تدخل عربها جراثيم
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ومواد ضارة أخرى إىل الخاليا .وكلام استمر التهيّج ،ال
تتعاىف القروح وينترش الرضر .وهكذا ينتج تلوث الشُ عب
الهوائية ،والذي يتطور مع مرور الوقت إىل التهاب مزمن،
الذي قد يتفاقم ويُحدث حاالت مرضية صعبة .ال يتوقف
املريض عن السعال وفرز البلغم ،حتى يُس ّهل األمر عىل
رئتيه .كام وتنخفض لياقته البدنية.

كيف تؤدي هذه العملية إىل تط ّور
أمراض يف الرئة؟
يحتوي دخان التبغ عىل نحو  70مادة كيميائية قد تُسبب
الرسطان :هناك يف قطران التبغ عرشة هيدروكربونات
عىل األق��ل ،والبنزوبريين هو واحد منها ،وهو مادة
ُمرسطنة .يدخل القطران عميقا إىل داخل الرئتني .املواد
الضارة األخرى املوجودة يف السجائر هي :النيكوتني
والذي يُسبب تقلص الشعريات الدموية ،كذلك حمض
سيان املاء ،أمونياك ،أول أكسيد الكربون والذي يُقلل
نسبة األكسجني يف الرئتني ،وال سيام لدى األجنة واألطفال،
بوتان ،فينول والذي يُساهم يف تدمري األهداب يف الرئة
وغريها .تؤدي هذه املواد ،كام ذُكر آنفا ،إىل ته ّيج ورضر
متقدم يف الرئتني ،إضافة إىل األعراض الجانبية الحادة
املنوطة بذلك .يف حال استمرت اإلث��ارة التي يُحدثها
التدخني ،تنتج خاليا ما قبل الرسطانية ،ومن ثم يتم إنتاج
خاليا رسطانية حقيقة.

ملاذا ال يُصاب كل املدخنني
برسطان الرئة؟
هناك عوامل خطر ترفع من احتامل املدخنني لإلصابة
برسطان الرئة ،ولذلك يكون بعض املدخنني أكرث ُعرضة
لإلصابة باملرض مقارنة باآلخرين .من بني العوامل التي
تم بحثها كعامل يزيد من خطر اإلصابة برسطان الرئة،
هناك املخاطر البيئية واملهنية ،والتي هي سبب بحد
ذاتها أو أنها تكون مدمجة بعادات التدخني .كذلك،
يتم فحص اإلمكانية يف أن يشكل التاريخ العائيل عامل
خطر لإلصابة برسطان الرئة .باإلضافة إىل ذلك ،يتم
فحص اإلمكانية أن يكون األشخاص ذوو جهاز إنزميي
مختلف والذي يتم تحديده وراثيًّا ،واحتامل وجود
إنزيم معني يعمل عىل التفكيك أو عدم وجوده ،قد
يؤثر عىل احتامالت املدخن لإلصابة برسطان الرئة.
البحث الورايث موجود اليوم يف مرحلة متسارعة.

التدخني الس��لبي (غري املبارش)
ما هي أرضار التدخني السلبي؟
يتم استنشاق دخان السيجارة إىل رئتي املدخن السلبي،
وهذا يؤدي إىل األرضار الصحية ذاتها مثل أرضار التدخني
الفعال .أثبتت األبحاث التي أجريت يف العامل ،أنه يتم
امتصاص مواد ُمرسطنة يف جسم املدخن السلبي مثل
املواد التي يتم امتصاصها يف جسم املدخنني.
يؤدي التدخني السلبي عىل املدى القريب إىل حدوث
تهيّج يف العينني ،صداع ،غثيان ودوخة .نسب اإلصابة
برسطان الرئة وأمراض قلبية بني أوساط األشخاص غري
املدخنني والذين يعيشون مع رشيك حياة مدخن هي
أعىل بـ  25%من األشخاص الذين عىل عالقة مع رشيك
حياة غري مدخن.
رسع التدخني السلبي تطور األورام الرسطانية
قد يُ ّ
بواسطة ترسيع إنتاج أوعية دموية جديدة يف الورم،
ولذلك يُشكّل التدخني خطرا أكرب عىل مرىض الرسطان.
كام وأثبت بحث أجري يف اليابان أن التع ّرض ملدة
ثالثني دقيقة فقط للتدخني السلبي ،يؤدي إىل زيادة
ملحوظة يف خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

كيف يؤثر التدخني عىل األوالد الذين
يعيشون يف منزل يتواجد فيه مدخنون؟

مكوث يف املستشفى بنسبة عالية وخسارة أيام
دراسية ،مقارنة بأوالد ألولياء أمور غري مدخنني.
األجنة واألطفال هم املجموعة األخرى التي يلحق
بها رضر إثر التدخني السلبي .كذلكُ ،وجد أن احتامل
وجود خطر أن يُدخن األوالد ألولياء أمور مدخنني
أعىل بضعفني من الخطر أن يدخن األوالد ألولياء أمور
غري مدخنني.
ُوجد يف البحث الذي نُرش يف آب 2102
" "Tobacco and Nicotine Researchأن التدخني
رض مبنعكس السعال ال�ضروري لتنظيف
السلبي ي ُ
الرئتني بني أوساط األوالد يف عمر  10حتى  17عاما.

ملاذا يُشكّل التدخني خطرا عىل
الجنني واملولود؟
تُعرف اليوم تأثريات التدخني الضارة أثناء الحمل ،وكذلك
تدخني األب عىل مقربة من زوجته الحاملُ .وجدت عالقة
واضحة بني تدخني السجائر والنسب املتزايدة لحدوث
مضاعفات الحمل ،مثل مشيمة منزاحة ،انفصال املشيمة
الباكر ،حاالت اإلجهاض ،خطر والدة مبكّر ،والدة جنني
ميت ،وعاهات خلقية مثل حلق مشقوق ،شفة مشقوقة
وغريهاُ .وجد أنه بعد خمس دقائق من بدء األم بالتدخني
تقلُ حركات التنفس لدى الجنني ،ويُعتقد أن هذا هو
أحد األسباب إلصابة األجنة بتخلف عقيل رحمي وكذلك
نسب ذكاء منخفضة لدى املولودين حديثا الذين يولدون

يعاين األوالد ألولياء أمور مدخنني ،بشكل خاص ،من
التدخني السلبي يف البيت ويطورون أحيانا تهي ًجا يف
العينني ،األنف والحنجرة.
يكون خطر اإلصابة بأمراض يف املسالك التنفسية ،الربو
والتهاب األذنني ،أعىل لديهم مقارنة باألوالد الذين ال
يتع ّرضون للتدخني السلبي.
هناك احتامل لدى األوالد املعرضني للتدخني السلبي
لإلصابة بالزكام والسعال بوترية أعىل ،لحدوث حاالت
أس��ئلة وأجوب��ة حول التدخني
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بأنفسهم ،هو أكرب بضعفني ونصف من عدد الطالب
املدخنني الذين ال يدخن أولياء أمورهم.

التدخين السلبي (غير المباشر)

ألمهات يُدخن .يُشكل النيكوتني عامال هاما إضافيًّا ،حيث
يؤدي إىل تقلص األوعية الدموية ،ومن بينها األوعية
الدموية يف املشيمة ،لذلك تنخفض كمية الدم التي
يتم تزويد الجنني بها ،حيث يحصل عىل كمية أقل من
األكسيجن واملواد الغذائية الرضورية للتطور السليم.
مقارنة بالنساء اللوايت ال يُدخن ،يصعب عىل النساء
املدخنات أن يحملن ،وينخفض االحتامل بأن يلدن بنسبة
 .40%تستمر املخاطر لدى الجنني املولود ألم مدخنة ،أو
أنه تعرض إىل التدخني السلبي خالل الحمل ،يف الظهور
بعد الوالدة أيضا .إن خطر حدوث موت املهد املفاجئ
للطفل يُقدر بأنه عال ويصل إىل أربعة أضعاف لدى
هؤالء املولودين.
وجدت أبحاث أخرى اضطرابات سلوكية وتعليمية لدى
الشبان والشابات املولودين ألمهات كن قد دخن أثناء
الحمل .إضافة إىل ذلك ،إن األطفال املع ّرضني للنيكوتني
أثناء وجودهم يف رحم أمهاتهم ،يولدون "مدمنني"،
ويطورون أعراض الفطام ،مثل البالغ ،والتي تتجسد
بعدم الهدوء والعصبية.

هل األهل قادرون عىل العودة
إىل التدخني بعد الوالدة؟
يصبح املولود مدخنا سلب ًّيا عندما يتم التدخني عىل
مقربة منه .تتطلب العناية بالطفل البقاء املتواصل
لحق به
بالقرب منه ،ولذلك من الصعب خلق وضع ال يُ ُ
الشخص املدخن الذي يعتني به رضرا .من املهم معرفة
أن هناك يف حليب األم املدخنة تركي ًزا عال ًّيا من النيكوتني
يصل إىل ثالثة أضعاف من مستوى النيكوتني يف دم
امرأة غري مدخنة .يتم امتصاص النيكوتني يف دم املولود،
وهناك وصف لحاالت طبية تشري إىل حدوث تسمم
بواسطة النيكوتني لدى قسم من هؤالء املولودين.

هل هناك عالقة بني عادات التدخني لدى
األهل وبني التدخني لدى األوالد؟
هم ال يشعرون حقا .وجدت األبحاث أن عدد طالب
الثانوية الذين يدخن أولياء أمورهم ،والذين يدخنون
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أشارت األبحاث األخرى ،إىل أن التعبري عن موقف سلبي
من قبل الوالدين فيام يتعلق بتدخني أوالدهم ،يزيد
من احتامل عدم تدخني األوالد بسبعة أضعاف .هذه
الحقيقة صحيحة أيضً ا إذا كان اآلباء يدخنون بأنفسهم.
ُوجد يف األبحاث أن اآلباء املدخنني أيضا ،لديهم القدرة
عىل التأثري عىل أوالدهم أال يُدخنون.

ما هي أرضار التدخني السلبي
يف أماكن العمل؟
يُخاطر العامل غري املدخنني املعرضني للتدخني السلبي يف
أماكن عملهم باحتامل إصابتهم برسطان الرئة وأمراض
رئة أخرى.
يؤدي التدخني السلبي إىل نسب وفاة عالية بسبب
رسطان الرئة أكرث من عوامل التلوث البيئية معا أيضً ا!
يف عام  ،1991تبنى  85%من أماكن العمل يف الواليات
املتحدة سياسة ضد التدخني يف أماكن العمل .تشري
البيانات من الواليات املتحدة إىل أن تقييد التدخني يف
أماكن العمل مل يؤ ِد إىل خسارة اقتصادية يف املصانع التي
تم تطبيق التقييد فيها ،بل عىل العكس .تكلفة العامل
املدخن أعىل من تكلفة العامل غري املدخن ،وذلك يف
أعقاب التأمني الصحي العايل ،اإلصابة باألمراض والتغيّب
عن العمل بسبب التدخني .إضافة إىل األرضار االقتصادية
التي تحدث ملكان العمل نتيجة مرض العامل ،يخرج
املدخنون إىل اسرتاحة تدخني وبذلك هناك خسارة لوقت
العمل.
من املعمول به اليوم فرض تقييد عىل التدخني يف أماكن
العمل يف الكثري من الدول يف العامل الغريب .يف إرسائيل،
يف إطار قانون حظر التدخني يف األماكن العامة ،يُسمح
بالتدخني يف أماكن العمل يف مناطق منفردة معدّة
للتدخني متاما ،وفيها ترتيبات تهوئة سليمة ،ورشيطة أنها
ال تُشكّل إزعاجا يف أجزاء أخرى من البناية.
يف شهر أيار  ،2012متت املصادقة عىل توسيع إضايف
يف القانون والذي يحظر التدخني كل ًّيا يف كل املكاتب
الحكومية.

طرف ثالث"؟
عن طريق
שלישית"?
"التدخنيמיד
هو "עישון
ماמהו
ثالث" إىل التع ّرض
שלישית" طرف
"التدخني عن طريق
يتطرق
לחשיפה
מתייחס
"עישון מיד
ويتم
تبقى
والتي
املتطايرة
ّبات
ك
ُر
مل
وا
السامة
للجزئيات
לחלקיקים רעילים ולתרכובות נדיפות
כיבויاملدخن ،مثل
לאחרيف بيئة
ונספגיםالسيجارة
הנשאריםبعد إطفاء
استيعابها
הסיגריה
املختلفة،
בשטיחים,التجنيد
الجلوس ،أقمشة
בסביבתمقاعد
السجاد،
בסוגי
בספות,
המעשן ,כגון
אחרים,
ובחומריםمن إطفاء
בבגדים بضعة أيام
שונים,أخ��رى ،بعد
ריפודיםوم��واد
املالبس
הסיגריה.
ימיםهذهלאחר
אפילו
כיבוי تدريج ًّيا إىل
املواد الضارة
מספרتنطلق
السيجارة أيضا.
משתחררים בהדרגה
אלו
רעילים
חומרים
الهواء ثانية ،وقد تُسبب رض ًرا صحيًّا.
בחזרה לאוויר ,ועלולים לגרום לנזק בריאותי.

אדםحارضين
عموما،
العائلة ،أو
يكن أفر
באופן
األشخاصבני
המשפחה ,או
אםاد בני
ملכי גם
اغ
ر
ف
يف
التدخني
حقيقة
فإن
التدخني،
أثناء
املكان
يفכללי ,אינם נמצאים במקום בזמן העישון -
وقت الحق،
בחלליםمواد سامة
העישון ّرضهم إىل
مشرتك قد يُع
לחשוף
משותפיםيفיכול
עצם
רעילים מאוחר יותר ,ולסכן
אותם
לחומרים حياتهم.
ويشكل خطرا عىل
את בריאותם.

أي أنه عندما يتم التدخني يف البيت ،السيارة أو يف أي

בבית,
מעשנים
שכאשר
حتى وإن
االعتبار أنه
היא بعني
הדברاألخذ
משמעות يجب
مكان آخر،
ברכב או בכל מקום אחר ,יש לקחת בחשבון

التدخني
اإلدمان
عىلלעישון
ההתמכרות

هل التدخني هو عادة
הרגל,
האם העישוןأمהוא
إدمان؟
או התמכרות?

أحد املركّبات املوجودة يف كل سيجارة هو النيكوتني،

הוא
الواليات בכל
המרכיבים يفהמצויים
אחד
סיגריה1996
املتحدة عام
والذي تم تعريفه
כסם
1996
בשנת
בארה"ב
שהוגדר
הניקוטין,
عىل أنه سم يؤدي إىل إدم��ان نفيس املفعول مثل
אחרים,
בדומה לסמים
والكوكائني .اإلدمان
פסיכואקטיביالهريوئني
ממכר األخرى مثل
السموم
כגון הרואין וקוקאין .ההתמכרות לסיגריה אינה
عىل السيجارة ليس جسديًّا فحسب (يف أعقاب تأثري
רק גופנית )בעקבות השפעת הניקוטין(,
النيكوتني) ،بل سلويك (عادة) ونفيس أيضا.
אלא גם התנהגותית )הרגל( ופסיכולוגית.

كيف يؤثر التدخني عىل
כיצד משפיע העישון על
الجسم وأدائه؟
הגוף ותפקודו?

النيكوتني املوجود يف التبغ مسؤول عن ظاهرة

הניקוטין שבטבק אחראי לתופעת ההתמכרות
اإلدمان الجسدي .يؤثر النيكوتني عىل الجهاز العصبي
הפיזיולוגית .הניקוטין משפיע על מערכת
املركزي ،أي عىل الدماغ .يف أعقاب اإلث��ارة التي
העצבים המרכזית ,כלומר על המוח .בעקבות
يحدثها النيكوتني ،والذي يؤدي إىل يقظة معينة يف
ُהגירוי של הניקוטין ,המביא לעוררות מסוימת
التغلبעליוعليها
שכדיبهدف
االسرتخاء،
الدماغ ،تأيت
יש
להתגבר
مرحلةרפיון,
המוח ,בא
של
يؤدي
أي،
النيكوتني.
من
أخرى
وجبة
إىل
حاجة
هناك
צורך במנת ניקוטין נוספת .כלומר ,כל מה
والذي كان قامئا
األويل،
العودة إىلהואالوضع
التدخني
התחלתי,
למצב
חזרה
שמשיגإىلהעישון
النيكوتني.
"مساعدة"
دون
שהיה קיים בלא "עזרת" הניקוטין.

אתاملوصوف،
االسرتخاء
אינםبشعور
חדשיםالجدد
מעשניםاملدخنون
ال يشعر
תחושת
מרגישים
يف
النيكوتني
تأثري
عىل
بعد
يعتد
مل
جسمهم
إن
حيث
הרפיון המתוארת ,שכן גופם עדיין לא רגיל
بنقصه.
يشعر
وال
الدماغ،
להשפעת הניקוטין על המוח ,ואינו חש בחסרונו.

כלי تقليص
לכיווץسبب
املعروف أيضا
من
النيكوتني يُ
הדם,
שניקוטיןأنגורם
ידוע גם
حالة
حدث
ي
و
الدم،
ضغط
وارتفاع
الدموية،
األوعية
ולעלייה בלחץ הדם ,ויוצר מצב ُ
של עצבנות
املدخنني الجدد،
במיוחד لدى
האופיינית وامل ُميّزة
العصبية املتزايدة
من
חדשים.
למעשנים
מוגברת

تحديدا.

מהם הגורמים המביאים את

املدخنني
להתמכרتجعل
األسباب التي
ما هي
לסיגריות?
המעשנים
يُدمنون عىل السجائر؟

ההסבר נעוץ בתחום הפיזיולוגי (השפעת
الجسدي (تأثري
املستوى
גם يف
אולםلذلك
التفسري
يكمن
התחלת
פסיכולוגי.
בהסבר
הניקוטין),
النفيس أيضا.
يكمن يف
בגילولكنه
النيكوتني)،
מסיבות
املستوىלרוב
מתרחשת
הנעורים
עישון
קבוצת
פרסומות,
ועקב
חברתיות,
اجتامعية غالبا،
השפעתألسباب
جيل الشباب
التدخني يف
يبدأ
הורים,
להשתייך ,עישון
الدعائية،רוצים
للحمالت אליה
חברים
األصدقاء الذين
وكذلك ملجموعة
העישון
ותפישות
או
מוטעות .أو أفراد
تدخني الوالدين،
משפחה,إليها،
בני االنضامم
يريدون
החדשים,
למעשנים
להנאה
גורם
אינו
ِ
العائلة ووجهات نظر خاطئة .ال يُحدث التدخني املتعة
שליליות
العكس.לוואי
תופעות
כרוכות
להיפך.
وهناك أعراض
الجدد،בו بل
املدخنني
لدى
כגון :בחילה ,שיעול ,כאב ראש ,סחרחורות,
جانبية سلبية منوطة به مثل :الغثيان ،السعال ،الصداع،
ולעתים אף הקאות ושלשולים.

الدوار ،التقيؤات واإلسهال أحيانا.

בשלב מאוחר יותר ,אם מתרגלים לעישון,
التدخني ،تزول
נעלמות,التع ّود
متأخرة ،إذا تم
يف مرحلة
להרגל
عىل הופך
והעישון
תופעות אלה
الصعب
من
عادة
التدخني
ويصبح
اض،
ر
�
األع
هذه
שקשה להיגמל ממנו ,אם כי לא בלתי
ممكنة.
مهمة غري
يشكل األمر
עצםولكن ال
אפשרי.منها،
التخلص
בה,
הכרוך
העישון וכל
פעולת
בפעולותبها ،عادة من
שקשורما يتعلق
التدخني وكل
عملية
تصبح
שגרתיות,
להרגל
הופכים
التلفزيون،
مشاهدة
مثل :األكل،
בילוי
נהיגה,
בטלוויזיה,
الروتينية،צפייה
العاداتאכילה,
כגון:
וכד'.قضاء أوقات الفراغ وغريها.
السيارة،
قيادة
חברתי
التدخني
وأجوب��ة
أس��ئلة
העישון
حولעל
ותשובות
שאלות
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اإلق�لاع عن التدخني
ما هي الطرق املقرتحة
لإلقالع عن التدخني؟

التدخني ،أو يف برنامج لإلقالع عن التدخني عرب الهاتف
واملقرتح حاليا يف صندوقي املرىض مكايب للخدمات
الصحية ويف خدمات الصحة الشاملة.

يتبينّ من األبحاث التي جرت يف موضوع اإلدمان أ ّن
الغالبية الساحقة م ّمن يُقلِعون عن التدخني ()4/3
طبي .يقوم بذلك
توقّفوا عن التدخني دون أ ّي تدخُّل ّ
معظم املقلعني عن التدخني بقواهم الذاتية بواسطة
اإلقالع الفوري ،أو التقليل التدريجي لعدد السجائر
اليومي.

تُع َرض ورش��ات اإلق�لاع عن التدخني ،اليوم ،عىل
ُمؤ َّمني صناديق املرىض دون تكلفة مال ّية.

كخيار آخر ،تويص جمعية مكافحة الرسطان ومنظمة
الصحة العاملية ( ،)WHOاإلقالع عن التدخني بواسطة
املشاركة يف مجموعة دعم ،بتوجيه من قبل خبري يف
مجال اإلقالع عن التدخني ،بالدمج مع استخدام بدائل
النيكوتني ،والتي يتم بيعها من دون وصفة طبية ،أو
بواسطة أدوية بوصفة طبية لإلقالع عن التدخني .يتم
يف إرسائيل اليوم تسويق دواءين بوصفة طبية لإلقالع
عن التدخني :زايبان وشامبيكس.

ما هو الرشط األول لإلقالع عن التدخني؟
رغم املعرفة أن التدخني ضار ،والرغبة بالتخلص منه،
ال ميكن التخلص من هذه العادة دون وجود تحفيز
قوي .الطريقة إلحداث التحفيز لإلقالع عن التدخني
تتغيرّ بني مدخن وآخر ،وترتبط من بني أمور أخرى
بالسؤال" :ماذا سريبح املدخن من التنازل عن عادات
التدخني".
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ما هي خدمات اإلقالع عن التدخني
املقرتحة يف البالد؟

ما هي الفائدة من اإلقالع عن التدخني؟

يف كانون الثاين  ،2010أُد ِخلت أدوية لإلقالع عن
التدخني إىل سلّة الخدمات الصحية .تدعم صناديق
املرىض متويل األدوية رشيطة أن يشارك األشخاص
الذين يقلعون عن التدخني يف ورشة لإلقالع عن

يف املرحلة األوىل ،يطرأ تحسن عىل ج��ودة حياة
املدخن :تحسن اللياقة البدنية ،عودة حاسة الطعم
والرائحة ،سهولة يف التنفس ،إيقاف السعال وسهولة

أس��ئلة وأجوب��ة حول التدخني

تحسن ملحوظ عىل التنفُّس،
خالل  72ساعة ،يطرأ ُّ
ويشعر املرء بأنه ميلء بالطاقة.

بعد نحو سنة ،تنخفض درجة خطر االحتشاء يف
عضل القلب بنسبة .50%
يف الضغط يف الجيوب األنفية ،والقفص الصدري،
الشعور باليقظة ،وطبعا ،تقليل خطر اإلصابة بداء
ال داء له .يجب اإلضافة إىل ذلك االكتفاء النفيس،
نتيجة التحرر من عبودية التدخني ،والتوفري املايل ،ذي
األهمية غالبا.
إن اإلقالع عن التدخني يشبه "حملة النظافة" العامة،
يف الجسم ،البيت والتنفس .هذه خطوة مهمة للتخلص
من املواد السامة من الجهاز الهضمي وجهاز األعصاب
املركزي .يتخلص الشخص الذي يُقلع عن التدخني من
التلوث والتعلق بالسجائر ،والتبغ ،ووسائل التدخني.

هل هناك أهمية لإلقالع عن التدخني بعد
سنوات عديدة؟ هل ال يحدث للمدخن
رضر غري قابل لإلصالح؟
يؤدي اإلقالع عن التدخني إىل الحصول عىل منفعة يف
كل مرحلة وبأي حال من األحوال.
خالل  20دقيقة من تدخني السيجارة األوىل ،يطرأ
تحسن عىل ضغط الدم ،وترية نبض القلب وتدفق
الدم املحيطي.
بعد  8ساعات ،يتم قياس انخفاض بنسبة  50%عىل
مستوى أول أكسيد الكربون والنيكوتني يف الدم.
خالل  24ساعة من وقف التدخني ،يختفي النيكوتني
بتحسنٍ ما يف حاسة
من ال��دم ،وميكن اإلحساس
ُّ
التذوق والرائحة.
خالل  48ساعة من تدخني السيجارة األخرية ،تنخفض
نسبة أول أكسيد الكربون إىل املستوى السليم،
وتصبح املسالك التنفسية العليا نظيفة ،ويقل خطر
اإلصابة باحتشاء عضل القلب.

بعد نحو عرش سنوات ،يطرأ انخفاض بنسبة 50%
عىل خطر اإلصابة برسطان الرئة ،ويصبح خطر اإلصابة
باحتشاء عضل القلب شبيها بالخطر لدى اإلنسان غري
املدخن.
تتم ّيز رئتا اإلن��س��ان بقدرة رائعة عىل التجدد
والتنظيف.

اإلق�لاع ع��ن التدخني

تحسن عىل
بعد نحو أسبوعني إىل ثالثة اشهر  ،يطرأ ُّ
ويقل السعال واألزير يف
تدفُّق الدم واللياقة البدنيةّ ،
الرئتَني.

يف حال مل يلحق بهام رضر ثابت ،تبدأ تقريبا عملية
التأهيل عند اإلقالع عن التدخني فورا .يُظهر فحص
السيتولوجيا (علم الخاليا) أن الجسم قادر عىل
التخلص من مجموعة الخاليا ما قبل الرسطانية والتي
تك ّونت يف أعقاب التدخني ،وهكذا تعود أنسجة الرئة
إىل الوضع السليم .بعد نحو خمسة عرش عاما ،يصبح
احتامل اإلصابة بالسكتة ُمساويًا لغري امل ُدخِّن.

هل اإلقالع عن التدخني
منوط بزيادة يف الوزن؟
ليس بالرضورة .قد تحدث زيادة يف الوزن من 3-2
كغم ،يف أعقاب تغيريات يف عملية األيض ،ولكن حتى
يل بشك ٍل
لو ازداد الوزن لفرت ٍة ما ،يعود الوزن األص ّ
عا ّم بعد فرتة تأقلُم الجِسم .تحدث الزيادة املفرطة
يف الوزن يف أعقاب األكل املفرط ،والذي يُشكل بديال
للتدخني أحيانا .باإلضافة إىل ذلك ،تعود حاسة الطعم
والرائحة ،ويصبح األكل "ألذ طعام" ،األمر الذي قد
يؤدي إىل زيادة يف الوزن.
ستحسن األكل وفق مبادئ
مع وقف التدخني ،يُ َ
ٍ
بنشاط جسام ّين ُمراقَب،
التغذية املوىص بها ،االنشغال
ِ
وإذا دعت الحاجة استشارة خبري تغذية /حر ّيف يف
املجال.
أس��ئلة وأجوب��ة حول التدخني
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اإلق�لاع ع��ن التدخني

هل هناك أعراض جانبية سلبية نتيجة
اإلقالع عن التدخني؟
ال تظهر عالمات سلبية يف أعقاب اإلقالع عن التدخني
لدى معظم الذين يتوقفون عن التدخني .هناك
القليل من األشخاص الذين يبلغون عن عالمات تشري
إىل زيادة السعال والبلغم ،العصبية ،ضيق التنفس،
ضائقة يف الصدر ،الصداع ،التعب ،النوم غري الهادئ
وغريها .علينا أن نتذكر أن هذه العالمات ال تشهد
عىل عملية الشفاء ،ويتالىش معظمها ،خالل أيام قليلة
حتى أسابيع ،بعد بدء عملية اإلقالع عن التدخني.

هل يُستحسن اإلقالع عن التدخني
دُفعة واحدة أو تدريج ًّيا؟
ليست هناك إجابة قاطعة عىل هذا السؤال .يجب
مالءمة طريقة اإلقالع عن التدخني مبا يناسب شخصية
املدخن .تثبت الخربة ،أنه من املفضل ملن يرغب
باإلقالع عن التدخني أن يفعل ذلك تدريجيًّا من خالل
تقليل عدد السجائر التي يدخنها عادة .يشكل هذا
تحضريا قبيل وقف التدخني بشكل كامل.
املدخن الذي يصعب عليه القيام بذلك تدريج َّيا،
يستحسن أن يحدد تاريخا نهائيا لوقف التدخني.

كم من الوقت تستمر عملية اإلقالع
عن التدخني؟
يتألف اإلدمان عىل التدخني من جزء جسدي وجزء
نفيس .يشعر الشخص الذي بدأ بعملية اإلقالع عن
التدخني ،يف األيام األوىل ،غالبا ،بصعوبة جسامنية:
يشعر جسمه بنقص سم النيكوتني ،وعليه أن
يتعلم أن يقوم بأدائه من دونه .قد يشعر بعصبية
مفرطة ،وحتى برجفة خفيفة أحيانا .تساعد بدائل
النيكوتني عىل مواجهة ذلك الشعور ،وقد يساعد بدء
استخدامها ،بالتوازي مع تقليل التدخني ،عىل عملية
اإلقالع عن التدخني.
باملقابل لهذا الشعور ،يشعر الشخص الذي يقلع عن
التدخني بتوق إىل السيجارة ،وهو ينبع من التعلق
السلويك الذي حدث يف فرتة التدخني بني العمليات
اليومية وبني التدخني ،مثل :تدخني السيجارة مع
القهوة ،تدخني السيجارة عند االنتهاء من كل وجبة.
قد تستمر هذه املرحلة أسبوعني حتى عدة أشهر.
يجتاز كل مدخن عملية اإلقالع عن التدخني بشكل
يختلف عن اآلخر .ميكن الحصول عىل مساعدة من
كراسة "مرشد اإلقالع الذايت عن التدخني" التابعة
لجمعية مكافحة الرسطان والتي تساعد عىل عملية
اإلقالع الذايت عن التدخني ،وتحتوي عىل "نصائح"
ملواجهة الصعوبات خالل العملية.
للحصول عىل الك ّراسة مجانا ،ميكن االتصال مجانًا
بـ"تيليميداع" التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل
هاتف رقم1-800-36-36-55 :
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معلومات حول السيجارة اإللكرتونية

ما هي السيجارة اإللكرتونية وهل
تساعد عىل اإلقالع عن التدخني؟
تشبه السيجارة اإللكرتونية السيجارة العادية واملعروفة
من حيث شكلها ،وهي تحايك عملية التدخني .تختلف
السيجارة اإللكرتونية عن السيجارة العادية بأنها ال
تحتوي عىل أوراق التبغ أو عملية االشتعال.
يف شهر حزيران  ،2012نرشت وزارة الصحة تحذيرا
رسم ًّيا من استخدام السجائر اإللكرتونية ،والتي مل
يتم إثبات موثوقيتها يف املساهمة يف اإلقالع عن
التدخني ،والتي قد تشكّل يف حاالت معينة ،خطرا
صح ًّيا عىل املستخدم.

بعد عدة أشهر من ذلك ،يف شهر آذار  ،2013نرشت
نتائج لجنة برئاسة الدكتور يشاي ليف ،والتي فحصت
موضوع السيجارة اإللكرتونية ،وأوصت بحظر إنتاج،
استرياد وتسويق هذه السيجارة يف إرسائيل مبوجب
أوام��ر الساعة والتي يرسي مفعولها ملدة خمس
سنوات .عند نهاية هذه الفرتة ،يجب متابعة ومراقبة
التطورات العلمية يف العامل ،والعمل مبوجبها .تستند
هذه التوصية عىل النتائج التالية:
ليست هناك إثباتات كافية حول أمان استخدام
السيجارة اإللكرتونية ،عىل املستخدم وبيئته (التدخني
يف األماكن العامة) عىل حد سواء.
ليست هناك إثباتات كافية حول نجاعة استخدام
السيجارة اإللكرتونية ،لإلقالع عن التدخني.
هناك خطر حقيقي عند استخدام السجائر
اإللكرتونية باعتبارها "منتجا أول ًّيا" لبدء تدخني
السجائر (األمر الشائع بني أوساط الشباب الذين مل
يدخنوا من قبل).
تساعد السجائر اإللكرتونية عىل نرش وتسويق
التدخني بني أوساط الجمهور الواسع.
كذلك ،تُحذر دائ��رة األغذية واألدوي��ة األمريكية
( )FDAمن استخدام السجائر اإللكرتونية وحتى
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أنها أبلغت أنها تنوي التطرق إىل املوضوع وتحديد
أنظمة جديدة فيام يتعلق باستخدامها.
يف إطار الفحوص التي أجرتها دائرة األغذية واألدوية
اإلمريكية ( )FDAعىل السجائر اإللكرتونيةُ ،وجدت
يف السيجارة اإللكرتونية مواد سامة مثل "ثناىئ اإليثيلني
جليكول" (مادة سامة لجسم اإلنسان ،وموجودة يف
مواد مضادة للتج ّمد يف صناعة السيارات) ،النيكوتني،
وكذلك مواد كيميائية سامة أخرى .كذلك ُوجد أن
مراقبة الجودة عىل عمليات اإلنتاج ليست كافية أو
أنها ال تتم أبدا.
الخطر اإلض��ايف ال��ذي يكمن ملدخني السجائر
اإللكرتونية هو حقيقة أنه ال ميكن معرفة هل تحتوي
السيجارة عىل النيكوتني (حتى عندما يذكر امل ُن ِتج أن
امل ُنتَج ال يحتوي عىل النيكوتني).
خالفا لسائر بدائل النيكوتني التي تُباع يف الصيدليات
كوسائل مساعدة عىل اإلقالع عن التدخني (الالصقات،
البخاخات والعلكة) ،حيث أن الوجبة فيها محددة،
معروفة ومنوطة بوقت .إن تدخني السجائر
اإللكرتونية ليس منوطا بزمن ،وميكن تدخني مخزن
سيجارة كامل باستمرار ،واستهالك كميات عالية
وخطرية من النيكوتني.
يف عام  ،2015أبلغت املنظمة األمريكية ملراكز
السموم عن ارتفاع ملحوظ يف عدد حاالت التسمم
التي تم اإلبالغ عنها ،نتيجة التع ّرض إىل السجائر
اإللكرتونية والنيكوتني السائل .وفق االتحاد ،فإن
ملعقة صغرية من النيكوتني السائل قادرة عىل أن
تكون فتاكة بالنسبة لألوالد ،وأما الكميات األقل فهي
قادرة عىل إحداث الغثيان والتقيؤ .رغم املخاطر
الكامنة يف هذه املنتجات ،ليست هناك ،اليوم،
معايري ل ُحزم أمان للحفاظ عىل األوالد منها.
عند وجود شك لحدوث رضر أو تسمم أيًّا كان،
يجب إبالغ مركز السموم القطري،
عىل هاتف04-8451900 :
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للحصول عىل معلومات إضافية ومواد إرشادية حول أمراض الرسطان وطرق منعها،
زوروا موقعنا عىل اإلنرتنت:

"ج��م��ع��ي��ة م��ك��اف��ح��ة ال��رسط��ان"

أو توجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطان ،مجانا:
"تليميداع" باللغة العربية 1-800-36-36-55 :
"تليميداع" باللغة العربية1-800-599-995 :
"تليميداع" باللغة الروسية1-800-34-33-44 :
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لخدمة املعلومات املتقدمة :مركز املعلومات03-5721608 :

للتربعات*1-800-35-46-46 :
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*تتم نشاطات جمعية مكافحة الرسطان بفضل تربعات الجمهور ،دون متويل من ميزانية وزارة حكومية أيًّا كانت.
* التربعات لجمعية مكافحة الرسطان معرتف بها بهدف االستحقاقات الرضيبية ،وفقًا للبند  46من مرسوم رضيبة الدخل.

